
 درشهر جایی
 برای اکران آثار گرافیکی نداریم

 اعتراض جوانان مشهدی
 به حوادث دلخراش کشمیر

با تجمع در مقابل نمایندگی سازمان ملل صورت گرفت هنرمند مشهدی در گفت و گو با قدس: 

محمد )ســینا( افشار، متولد 5 بهمن 62 مشهد و 
دانش آموخته مهندسی کامپیوتر )نرم افزار( و مدیر 
هنــری و طراح گرافیک اســت و او را با افتخارات 
بی شمارش در دنیا با پوســترهایش می شناسیم. 
او در بیش از 180 فســتیوال و نمایشــگاه ملی و 
بین المللی گرافیک به عنوان منتخب، مدعو حضور 

مستمر داشته و همچنین ...

جوانان مشــهدی با تجمــع در مقابل نمایندگی 
سازمان ملل اعتراض خود را به حوادث دلخراش 
کشــمیر نشــان دادند. پس از حوادث دلخراش 
کشمیر که مسلمانان این منطقه توسط هندوها 
مــورد آزار و اذیت قرار گرفتند، ایــن بار جوانان 
مشهدی با تجمع در مقابل نمایندگی سازمان ملل 

اعتراض خود را نشان دادند... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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مسئوالن  مشکالت حاشیه نشین ها را ببینند!
در پی اقدام اطالعاتی نیروهای بسیجی 

صورت گرفت

کشف 6 تن گوشت 
تاریخ مصرف گذشته 

از یک سردخانه!

 معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در اختتامیه این جشنواره عنوان کرد

 شرکت 1/3 میلیون نفر
در جشنواره کتابخوانی رضوی

.......صفحه 3 

.......صفحه 4 

ساکنان چند منطقه در گفت و گو با قدس خواستار شدند

.......صفحه 2 

آغاز احداث بزرگ ترین تقاطع 
غیرهمسطح شمال شرق کشور 

در مشهد
صبح روز گذشــته عملیــات اجرایی ســاخت بزرگ ترین تقاطع 
غیرهمسطح شمال شرق کشور به منظور اتصال چهار محور بزرگ 
شهری در مشهد آغاز شد. استاندار خراسان رضوی در این مراسم به 
لزوم معرفی و تالش برای ساختن شهر سالم و معرفی مشهد به عنوان 

شهر نمونه کشوری تأکید کرد...

 6 تن گوشــت تاریخ مصرف گذشــته که احتماالً قرار بود پس از 
انجام فرایندی به عنوان گوشــت چرخ کرده راهی بازار شــود، در 
حاشیه شــهر مشهد توســط عوامل ناحیه مقاومت سپاه حضرت 
مسلم)ع( کشف و توقیف شــد. چندی پیش ترددهای مشکوک و 
شبانه خودروهای وانت نیسان یخچالدار در حاشیه شهر مشهد موجب 

شد تا سرهنگ پاسدارکوکبی، فرمانده ...

مراســم اختتامیه نهمین جشــنواره کتابخوانــی رضوی با حضور 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مجتمع آفتاب والیت 
مشهد برگزار شد. محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در این مراسم گفت: هدف اصلی ما ترویج کتابخوانی 

است که با روش های مختلف سعی ...

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :
خبرنگاران، خیران گمنام هستند

مراســم تجلیل و تقدیر از خبرنگاران اســتان 
خراسان رضوی به همت مؤسسه گلستان علی 
در مشهد برگزار شد. معاون پیشگیری از جرم دادگستری 
خراســان رضوی در این مراســم گفت: نقش مردم در 
پیشگیری از جرایم و آسیب ها غیرقابل انکار است.سید 
امیر مرتضوی، تصریح کرد: به ویژه اگر مردم در قالب یک 
سازمان باشــند اقدامات آن ها هدفمند تر خواهد بود.وی 
افزود: در مؤسسه ای مثل گلستان علی که 250 خانوار را 
پوشــش می دهد نقش و روحیه کار جمعی و مشارکتی 
نشان داده می شــود. از طرفی کسانی می توانند کاری را 

انجام دهند که باور و اعتقاد به آن را داشته باشند.
کالیی شهردار مشهد مقدس نیز در این همایش گفت: 
برای کمک به کودکان گلســتان علی مردم باید متوجه 
این باشند که این کودکان حضور دارند و باید دیوار انکار و 
ترس فرو بریزد و مردم عمالً بپذیرند که این افراد عمالً در 
جامعه حضور دارند. حجت االسالم حسینی مشاور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با حضور در این مراسم گفت: 

خبرنگاران، خیران برجسته و گمنام هستند.
در این مراسم از پیشکسوتان رسانه سید جالل فیاضی، 

بیژن قنبری، عطاریانی و توپریز تقدیر و تجلیل شد.

برگزاری نخستین هم اندیشی روابط 
عمومی های استان در روزنامه قدس 

طلبی: نخستین جلسه هم اندیشی مدیران 
و کارشناســان روابط عمومی دســتگاه های 
اجرایــی اســتان خراســان رضوی با حضــور مهدی 
زین الدینی، مدیر کل روابط عمومی اســتانداری، در 
مؤسسه فرهنگی قدس برگزار شد. مجید رسولی  عضو 
هیئت مؤســس انجمــن روابط عمومی های اســتان 
خراســان رضوی در این همایش گفت: روابط عمومی 
تنها چشــم، گوش و زبان یک ســازمان نیست بلکه 
روابط عمومی هوش یک ســازمان است و نقش آن در 

سازمان ها به منظور جریان سازی بی بدیل است.
امیر ضیائیان عضو دیگر هیئت مؤســس انجمن روابط 
عمومی های خراســان رضوی نیز در این مراســم اظهار 
داشــت: پس از اینکه در فضای مجــازی گروهی برای 
هم افزایی روابط عمومی های استان تشکیل شد و چندین 
جلسه به منظور افزایش همدلی و همراهی ها در این حوزه 
برگزار شــد تا روابط عمومی به عنوان یک تشکیالت در 
مسیر پیشرفت قرار بگیرد، انجمنی با هدف توسعه دانش 
روابط عمومی و ارتباطات شکل گرفت که نخستین جلسه 

آن در مؤسسه فرهنگی قدس برگزار شد.

خبر

 شنبه 26 مرداد 1398 

 15 ذی الحجه 1440
  17 آگوست 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9040 
 ویژه نامه 3424 
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قدس: نخستین جلسه شــورای همفکری و مشورتی 
سازمان عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس 
رضوی که به عنوان معین اقتصادی شهرســتان های 

سرخس و چناران انتخاب شده است، برگزار شد.
مدیرعامل ســازمان عمران و توســعه رضوی در این 
جلسه که با حضور مدیران این ســازمان و گروهی از 
استادان علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه فردوسی و 
نمایندگان پژوهشکده های مرتبط با توسعه برگزار شد، 
با اشاره به ظرفیت های باارزش  این منطقه  گفت: برای 
توسعه منطقه ای مشکالت زیادی وجود دارد و مهم ترین 

آن مدل برنامه ریزی و مدیریت محلی است. 
ســعید اکبریان افزود: آســتان قــدس رضوی مزیتی 
انحصــاری دارد که آن مبتنی بودن بر وقف اســت و 
وقف، مبتنی بر مشارکت مردم است و این بهترین مدل 

پیشرفت است که در اختیار داریم. 
اکبریان به ویژگی های این مدل پیشرفت اشاره کرد و 
افزود: چابــک و کارا بودن، مبتنی بودن بر انگیزه های 
دینی و انســانی، گرفتار نبودن در بروکراسی و در آخر 
بهره مندی از سیستم »درآمد- هزینه« ویژگی هایی است 

که با برکت نام مبارک حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
می توان مشــارکت حداکثری مردم، نخبگان، نهادها و 
سرمایه گذاران برای پیشرفت و توسعه این دو شهرستان 

را فراهم کرد.
حجت االســالم زردوزنیا، مدیر پروژه معین اقتصادی 
شهرستان های سرخس و چناران نیز در ادامه با اشاره 
به اینکه قرار نیســت تنها بودجه ای مســتقیم به این 
دو شهر اختصاص داده و بخشــی از عملیات عمرانی 
را انجام دهیم، افزود: این مناطق کم بهره از پیشــرفت 
نیازمند الگویی هستند که نه در مقاطع مشخص، بلکه 
توســعه ای پایدار و همه جانبه برای آن ها فراهم شود و 
رویکرد ســازمان عمران و توسعه رضوی در این پروژه، 
رویکرد مدل سازی برای پیشرفتی پایدار است که مبتنی 
بر ساختارهای دینی و بومی است و وابسته به متغیرهای 

غیرواقعی نباشند.
زردوزنیا با اشاره به آمادگی کامل دولت برای کمک به 
پیاده ســازی این مدل افزود: »معین اقتصادی« ارباب 
توســعه منطقه است و همه دســتگاه های اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی با معین اقتصادی هماهنگ هستند.

اعضای این جلســه مشورتی در ادامه نظرات، انتقادات 
و پیشــنهادهای خود را درزمینــه روش های مختلف 
پیاده سازی این طرح،  آسیب های احتمالی در حوزه های 
اجتماعی و فرهنگی و نیــز برنامه ریزی دقیق تر برای 
برنامه های معین اقتصادی ســرخس و چناران مطرح 

کردند.
این شورا قرار است تا پایان این پروژه در برنامه  ریزی ها 
و رونــد کار، نقش اصلی را ایفــا کند تا از ابتدای طرح 
معین اقتصادی این دو شهرستان، مبنای علمی معیار 

اصلی باشد.

در نخستین جلسه شورای همفکری معین اقتصادی سرخس و چناران عنوان شد

مدیریت وقفی، برترین الگوی توسعه منطقه ای

مد یرشعب بانک مسکن خراسان رضوی د ر تحریریه قد س اعالم کرد 

شرایط پرد اخت تسهیالت فوری به متقاضیان 
قد س: مد یرشعب بانک مسکن خراسان رضوی با حضور 
د ر روزنامه قد س ضمن تبریک روزخبرنگار د ر خصوص 
فعالیت این روزنامه د ر عرصه رســانه ای کشور گفت: 
روزنامه قد س از جمله روزنامه های باســابقه د ر عرصه 
مطبوعات کشــور اســت که به لحاظ حرفه ای شرایط 

مناسبی د ر بین روزنامه های کشوری د اشته و د ارد  .
حسین خطیب زاد ه خاطرنشان کرد : مرد م نیز به واسطه 
اینکه این نشریه متعلق به آستان مقد س امام رضا)ع( 
است نگاه خاص و ویژه ای به روزنامه قد س د ارند  که این 

موضوع قد س را از بقیه نشریات متمایز می نماید .
وی همچنیــن د ربــاره پرد اخت تســهیالت فوری به 
متقاضیان اظهار د اشــت: د ر تسهیالت فوری تا پایان 
شهریور ماه امسال د ر صورت استفاد ه از سقف تسهیالت 
خرید اران گواهی حق تقد م د ر مشــهد ، 500میلیون 
ریال بابت تسهیالت فرد ی به همراه 100میلیون ریال 
تسهیالت بد ون سپرد ه و بابت تسهیالت زوجین 800 
میلیون ریال به همراه 200 میلیون ریال تســهیالت 

بد ون ســپرد ه به انضمام 200 میلیون ریال جعاله به 
افراد  پرد اخت می شود .خطیب زاد ه اد امه د اد : تسهیالت 
برای خرید  یک واحد  مسکونی د ر حالت انفراد ی 800 
میلیون ریال و د ر حالــت زوجین یک میلیارد  و 200 

میلیون ریال است.
مد یرشعب بانک مسکن خراســان رضوی عنوان کرد : 
یکی از ســپرد ه های منحصر به فرد  د ر بانک مســکن 
سپرد ه ممتاز است که مزایای این حساب د ریافت سود  

به اضافه اوراق حق تقد م تسهیالت مسکن است.



     صفحه 2 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده ش�رکت تعاونی اعتبار 
کارکنان توزیع برق مش�هد )نوبت دوم( 

ش�ماره ثبت 9853
جلس��ه مجمع عمومی بطور فوق الع��اده نوبت دوم 
ش��رکت تعاونی اعتبار کارکنان توزیع برق مشهد 
در ساعت 15 روز سه شنبه 1398/06/12 در محل 
نمازخانه حوزه ستادی واقع در بلوار خیام تشکیل 
می گردد. بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت 
می گردد جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات 
ذی��ل در این جلس��ه حضور بهم رس��انند. چنانچه 
حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نباش��د می تواند 
ب��ا وکالت کتب��ی، فرد دیگری را جهت ش��رکت در 
جلس��ه مجمع معرف��ی نماید. در ای��ن صورت هر 
عضو می تواند وکالت س��ه نفر دیگر از اعضا و هر 
فرد غیر عضو نیز می تواند وکالت یک نفر از اعضا 
را بعهده داشته باشد. از کلیه اعضایی که تمایل 
به کاندیداتوری در س��مت هیئ��ت تصفیه و ناظر 
تصفی��ه را دارند دعوت می ش��ود، حداکثر تا یک 
هفته پس از انتشار آگهی، نسبت به تکمیل فرم 

مربوطه اقدام نمایند. 
دستور جلسه:

 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
2- تصویب صورتهای مالی سال 1397

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
4- انتخاب هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
هیئت مدیره تعاونی اعتبار
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی تعاونی 
مصرف فرهنگیان گناباد )نوبت دوم(

احتراما از کلیه اعضا دعوت می ش��ود در جلس��ه 
مذکور که در تاریخ   9 ش��هریور 98ساعت 17 در 
محل س��الن شهید کفایی برگزار می شود شرکت 
نماین��د. )ضمنا هر عضو می توان��د عالوه بر رای 
خود کتب��ا وکال��ت دو نفر دیگر وغی��ر عضو یک 
نفر راداش��ته باشد(  دستور جلسه : 1-استماع 
ش��رکت.  ب��ازرس  و  مدی��ره  هی��ت  گ��زارش 
2-تصوی��ب صورت های مالی ش��رکت مربوط به 
س��ال های 95تا 97. 3-تصمیم گی��ری در مورد 
نحوه تقسیم سود سال های 95تا97. 4-تصویب 
تغییرات س��رمایه ش��رکت. 5- تصویب بودجه 
ش��رکت برای سال 98. 6-تعین خط مشی آینده 
ش��رکت وتصویب نحوه اس��تفاده از تس��هیالت 
بانک��ی. 7-انتخ��اب اعضای اصل��ی و علی البدل 
هیت مدیره برای مدت س��ه س��ال.  8-انتخاب 
بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال. ضمنا 
کس��انی که تمایل دارند به عن��وان عضو هیئت 
مدی��ره وب��از رس داوطلب ش��وند می توانند تا 
تاریخ 20 مرداد/98 به شرکت مراجعه نمایند.            

هیئت مدیره
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ساکنان چند منطقه در گفت و گو با قدس خواستار شدند

مسئوالن  مشکالت حاشیه نشین ها را ببینند! 
محبوبه علیپور   رشــد بی ضابطه صنعتی 
شــدن و شهرنشــینی، الحاق غیراصولی بافت 
فرسوده به مناطق شهری، خشکسالی، بحران 
آب و توزیــع نابرابر منابع مالی؛ سال هاســت 
وقتی صحبت از بحران حاشیه نشینی می شود، 
صاحبنظران و کارشناســان به این دالیل اشاره 
می کنند. این درحالی است که با توجه به آمار 
موجود در دهه های اخیر، روند حاشیه نشــینی 
رشــد 17 درصدی داشــته، چنان که به طور 
میانگیــن در کشــور از هر پنج نفــر، یک نفر 
حاشیه نشین و این رقم در شهر مشهد به ازای هر 
سه نفر، یک نفر است. حال آنکه از چندین دهه 
بر سیاست گذاری برای ساماندهی بافت حاشیه 
شــهر تأکید می شــود. همچنین در سال های 
اخیر نیز بارها متولیان شــهری و حتی مدیران 
کشوری برای حل چالش های پرشمار مناطق کم 
برخوردار شهرمشهد به عنوان »پایتخت معنوی 
جهان اسالم« طرح و وعده داده اند. به راستی این 
طرح ها و وعده ها چه نتیجه ای برای ساکنان این 

مناطق داشته است؟

   بازدیدهای نمایشی
در یکی از کوچه های محله پنجتن چند پســر 
جوان مقابل مغازه ای نشسته اند. یکی از جوان ها 
با اکراه همصحبتمان شده و اظهار می کند: این 
منطقه گرچه از بســیاری مناطق شهر مشهد 
قدیمی تر اســت، اما در مقایسه با حتی مناطق 
این محدوده، بیشترین محرومیت را دارد. البته 
به طورکلی توجهی به حل مشــکالت طبقات 
ضعیف در کشور ما وجود ندارد. چنانکه اگر در 
مناطق مرفه شهر مشکلی پیش بیاید به سرعت 
حل می کنند، اما اگر مسئله مشابهی در مناطق 
کم برخوردار ایجاد شود، باید ماه ها منتظر باشیم 
تا حل شود. وی ادامه می دهد: وقتی قرار است 
مسئولی فقط از این محله ها رد شود، چند هفته 
زودتر تمام کوچه هــا را آب و جارو می کنند تا 
مسئوالن متوجه مشکلی نشوند. برای مثال چند 
هفته پیش یکی از مسئوالن فقط قرار بود برای 
شرکت در مراسمی تنها از این منطقه گذر کند؛ 
بنابراین مأموران شهرداری و دیگر ارگان ها مکرر 
تأکیــد می کردند »این تابلوها و جعبه هایی که 
مقابل مغازه ها و کوچه هاست جمع شود، موتورها 
و ماشین ها را اینجا پارک نکنید«. البته مسئولی 
هم که با اطالع رسانی قبلی و هیئت همراه به 
محالت سر می زند هم مسئول دلسوزی نیست، 
زیرا باید ســرزده و بی خبر بیاید تا اصل چهره 
مردم و مناطق محــروم را ببیند، اما هیچ وقت 

چنین بازدیدی را ندیدیم.

  زنانی که بار معاش را به دوش می کشند
پیرمردی از اهالی به گزارشگر ما می گوید: چند 
سالی قرار بوده جوی های این محل را بپوشانند، 
اما اقدامی نشــده است. هرسال تابستان هم از 
بوی تعفن و نیش پشه هایی که در این جوی ها 

هستند، آسایش نداریم.
 آبی هم که می خوریــم چندان کیفیت ندارد. 
فضای ســبزی هم برای اوقــات فراغت نداریم 
که به آنجــا برویم. البته گزارش هایی برای حل 
مشکالت به خصوص جدول کشی انجام شده، اما 

باز هم خبری نیست.

کوچه های محلــه التیمور را 
پشت سر می گذاریم. خانمی 
که هرچند لحظه بغضش را 
شرمناک فرو می برد، می گوید: 
ما آب و آسفالت نمی خواهیم، 
بدهید.  کار  مردهایمــان  به 
اینجا زن هــا کار می کنند و 
مردهــا بیکار و خانه نشــین 
شــوهرم 10تا 15  هستند. 
سال برای شرکت پیمانکاری 

شــهرداری کار می کرد، فقط یک روز به خاطر 
بیماری ســر کار نرفت، بعــد بیرونش کردند. 
نســخه دکتر بردم، گفت:»این ها را نشان نده«. 
وقتی خــودم اعتراض کردم، با بی پروایی جواب 
دادند: »هر کار و هر جا می خواهید بروید«، حتی 
500 تا 600 هزار تومان طلب شوهرم را ندادند. 
شــوهرم مرد کار اســت و دستش به هر کاری 
می رود؛ برق کاری، بنایی، همه هنرها را دارد. سه 

چهار روز می رود سر کار اما بعد بیکار می ماند. 
همین شهروند مشهدی تأکید می کند: زن های 
این محلــه در خانه هایشــان کار می کنند ،اما 
دســتمزدی نمی گیرند. برای یک بســته پیچ 
کــه 15 -10 کیلو وزن دارد و ســاعت ها طول 
می کشــد، 5 هــزار تومان مــزد می گیرند، اما 
حاضرند همین کار باشــد و برای تأمین معاش 
از کار ابایی ندارند. وی ادامه می دهد: هیچ کس و 
هیچ مسئولی تا حاال به کوچه ما نیامده است و 
شما اولین نفرید که از مشکالتمان می پرسید. ما 
هنوز نمی دانیم شورای محله داریم یا نه و حتی 
چه کار کرده اند؟ تنها مسئله ای که می دانیم این 
است مردم محله ما با سختی زندگی می کنند. 

   رشد تصاعدی مشکالت
زن جوان، دلگیر از مشکالت محله شهرک شهید 
رجایی اســت. اومی گوید: در آستانه انتخابات، 
گروه کاندیداها و مســئوالن به مناطق حاشیه 
شــهر رفت وآمد کرده و در مساجد این نواحی 
ســخنرانی می کنند که »به زودی مشــکالت 
فرهنگی و آسیب های اجتماعی رفع می شود...«، 
اما مشکالت ما چندین برابر شده است. به طور 
کلی مردم بر این باورند که هیچ کدام از مشکالت 
مناطق محروم ازجمله »شهرک شهید رجایی« 
حل نمی شود، چون رسیدگی واقعی وجود ندارد. 

ما بارها برای مشــکالتمان به 
دستگاه ها و نهادهای مختلف 
مراجعــه کردیم، اما نتیجه ای 
اگر  که  درحالــی  نگرفته ایم. 
نگاهی به درصــد آرای مردم 
بیندازیــد، بیشــترین آرا به 
جمعیت مناطق کم برخوردار 
تعلق دارد، چراکه نســبت به 

کشورشان تعلق خاطر دارند.

  دلسرد از حل مشکالت
با پرس وجو بــه کوچه ای در محله شــهرک 
شهید مطهری می رسیم. چند پیرمرد گوشه ای 
نشســته اند. مردی با دلخوری می گوید: اینجا 
هیچ کس مشکلی را حل نمی کند، ما به شما هم 
اعتماد نداریم که مشکلمان را بگوییم و خودمان 

را به دردسر نمی اندازیم. 
وی کــه دل پردردی دارد با اشــاره به حفره ها 
و چاله هــای کف کوچه، اضافــه می کند: برای 
انشــعاب آب از سال 92 درگیر هستم اما هنوز 
نتیجه نگرفتــم درحالی که هزینه این خدمات 
چندین برابر شــده و دیگر توان پرداخت ندارم. 
چند روز پیش که پیگیر مشکلی بودم، یکی از 
کارمندان گفت: برو شکایت کن. جواب دادم به 
کجا و به چه کسی شــکایت کنم تا صدایم را 
بشنود. مگر ارگانی هم مشکالت را حل می کند؟ 
همین همســایه ما را ببینید که با چهار نفر در 
یک آلونک اجاره ای زندگی می کنند. آیا به دادش 

می رسند؟
پیرمردی از راه می رســد و آرام از مشــکالتش 
می گوید: مــن 8-7 ســال در مراکز نگهداری 
معلوالن کار می کردم و بیمه بودم، اما با تغییر 
مدیریت و جدا شــدن مراکز فتح المبین و بقیه 
مراکــز، دیگر ما را بیمه نکردند؛ بنابراین ناگزیر 
شــدم کارم را عوض کنم. پس از سال ها بدون 
بیمه و بازنشستگی اجاره نشینم. البته به هیچ 
نهاد حمایتی مراجعه نکردم، اما با وضعیت تورم 

و گرانی ناچارم به سراغ این مراکز بروم. 

  مسئوالن کشوری ،حاشیه شهر را دریابند
همت آباد محله آشنایی برای مردم مشهد است. 
در یکی از کوچه های این شهر زن میانسالی با 
اشاره به مشکالت  بی شمار ساکنان، از برنامه های 

نمایشــی نهادهای دولتی و تشکل های مردم 
نهاد گالیه مند اســت. او می گوید: هیچ برنامه 
مؤثری برای رفع محرومیت و مشــکالت مردم 
کم برخوردار ندارند. هرازگاهی عده ای می آیند 
و چند بسته غذا می آورند. ما غذا نمی خواهیم به 
ما امنیت و کار بدهید.کوچه ها را پیش می رویم 
و به خوبی می بینیم ســاکنان محالت از ترس 
مزاحمت هم محله ای خود با مصلحت اندیشی 

مختصر نظری داده و یا سکوت می کنند. 
درحالی که به تجربه دریافتیم درهمین مناطق 
ســاکنانی زندگی می کنند کــه چندین برابر 
مدیران و مسئوالن شهری نسبت به چالش های 
اجتماعــی آگاه ترند. مرد جوانی که گوشــه ای 
ایســتاده با وقار و آرام می گوید: به نظرم برای 
حل مشکل این مردم و این مناطق باید جدی تر 
چاره اندیشی کنند؛ چراکه دامنه این مشکالت 
به دیگر مناطق کشیده می شود. چنانکه در این 
محل سرقت به وفور دیده می شود و دلیلش هم 
مشکالت اقتصادی مردم است. اگر برای این گونه 
آسیب ها تالشی نشود، بزهکاری ها افزایش پیدا 

می کند. 
وی تاکید می کند:حل مشــکل حاشیه شهر 
مشــهد باید به صورت ملی بررســی وبرای آن 

راهکارهایی اندیشیده شود.

   یک گام صمیمی
بی تردید تنگناهای موجود در محالت حاشــیه 
شهر مشهد یکشــبه و یکســاله اتفاق نیفتاده 
که انتظار داشته باشــیم یکشبه و یکساله حل 
شــود، اما چنانچــه عزم جدی بــرای مدیریت 
و کنتــرل ایــن چالش ها در مدیران ما باشــد، 
می توان امیدوار بود آثار این مســائل کمتر و با 
صدمات ناچیزتــری در جامعه بــروز کند. این 
مسئله نیز حاصل نمی شود مگر اینکه متولیان 
امر واقع بینانــه و اصولی به چالش ها توجه کرده 
و یــک گام صمیمی تر در کنار مردم بایســتند.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان کشور در مشهد: 

   نمونه عینی نسخه غدیر
 برای عصر غیبت، والیت فقیه است

جلیل فخرایی: نماینده 
اتحادیه  در  فقیــه  ولی 
انجمن هــای اســالمی 
کشــور  دانش آمــوزان 
گفت: هیچ مناسبتی به 
زیبایی، شکوه و عظمت 

عید غدیر نداریم.
حجت االسالم علی اکبری که در گردهمایی ساالنه و مراسم 
تحلیف مسئوالن انجمن های اسالمی مدارس خراسان رضوی 
یادواره شهید محمد دماوندی در مشهد سخن می گفت، افزود: 
غدیر خط امتداد رسالت و نبوت را به صورت روشن پیش روی 
بشــریت قرار داده و رسالت پیامبر خاتم)ص( با غدیر تعریف 

می شود که تا قیامت امتداد دارد.
وی یادآور شد: مردم ایران در پرتو والیت فقیه از حضیض ذلت 
به اوج عزت در جهان رسیده اند و این ممکن نبوده و نیست مگر 
در پرتو والیت فقیه که از چشمه جوشان غدیر نشأت می گیرد.

وی افزود: همه بشریت می توانند از برکات بعثت بهرمند شوند، 
اساســاً جوامع بشری با فلسفه سیاســی و حاکمیت زندگی 
می کنند. اگر فلسفه سیاسی ظرفیت خوشبخت کردن جامعه 

را داشته باشد، آن جامعه به خوشبختی می رسد.
حاج علی اکبری یادآور شــد: متأسفانه در جامعه امروز ما به 
پیام غدیر بی توجهی می شــود و مــردم نمی توانند از برکات 
آن اســتفاده کنند. ما در عید غدیر به نسخه اصلی مراجعه 
نمی کنیم، شاخص این نقشــه خوشبختی حضرت علی)ع( 
است، یعنی با حضرت علی)ع( خداوند نسخه خرد بشریت را 
معرفی کرده اســت. وی خاطر نشان کرد: هر کس با علی)ع( 
آشنا شود، عقل و دلش خضوع پیدا می کند، علی)ع( متعلق 
به همه بشــریت و حقیقت انسان است. افراد هر کجا بتوانند 
این ارتباط قلبی را برقرار کنند، مجذوب آن حضرت می شوند.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
کشــور گفت: با نسخه علوی انسان می تواند زندگی شایسته 
خود را پیدا کند. عقل، قلب، دانش، حکمت، حماسه و عواطف 
او در باالترین سطح ممکن قرار می گیرد، بهشت روی زمین را 

می تواند با حضرت علی)ع( و نسخه غدیر پیدا کند.
وی افزود: غدیر هیچ گاه خود را تحمیل نمی کند، در والیت 
الهی الفت و محبت وجود دارد؛ امروز ما به برکت آرمان های 

غدیر یکی از عزیز ترین و عزتمند ترین ملل دنیا هستیم.
حاج علی اکبری خاطر نشان کرد: عید غدیر روز بزرگی است، 
عصر ما عصر بازگشــت و لبیک به غدیر است. از ایران عزیز 
پس از سال ها به پیام غدیر لبیک گفته شد، نسخه دست ما 
نسخه عصر غیبت است. پدران ما سرمایه ها و فرزندان خود را 
در راه رسیدن به انقالب اسالمی داده اند تا آرمان غدیر در این 
کشور برپا شود.در ادامه این همایش از خانواده شهید محمد 
دماوندی تجلیل و مســئوالن اتحادیه انجمن های اســالمی 

خراسان رضوی مراسم تحلیف را به جای آوردند.

با تجمع در مقابل نمایندگی سازمان ملل صورت گرفت 
  اعتراض جوانان مشهدی
 به حوادث دلخراش کشمیر

فارس: جوانان مشهدی 
بــا تجمــع در مقابــل 
ملل  سازمان  نمایندگی 
اعتــراض خــود را بــه 
حوادث دلخراش کشمیر 
نشــان دادنــد. پس از 
حوادث دلخراش کشمیر 

که مسلمانان این منطقه توسط هندوها مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتند، این بار جوانان مشهدی با تجمع در مقابل نمایندگی 

سازمان ملل اعتراض خود را نشان دادند.
مردم مشهد با سردادن شعارهایی مانند الاله االاهلل، اهلل اکبر، 
مرگ بر اسرائیل، کشمیر شــده کربال مهدی بیا مهدی بیا، 
هیهــات مناالذله و با آتــش زدن پرچم های رژیم اشــغالگر 
صهیونیستی و آمریکا صدای اعتراض خود را به گوش ساکنان 

ساختمان کمیساریای سازمان ملل رساندند.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کالت در 
مجلس شورای اسالمی در جمع تجمع کنندگان گفت: مقابل 
کمیســاریای عالی سازمان ملل جمع شده ایم تا اعالم کنیم، 
هجمه به مسلمانان اعم از مسلمانان ایران،کشمیر و دیگر نقاط 
دنیا، هجمه به پیکره اســالم است و ما این عمل وحشیانه را 
محکوم می کنیم. طلبه کشمیری ساکن مشهد نیزگفت: من 
از سرزمینی آمده ام که سال هاست مورد غصب قرار گرفته و 
بدون اینکه صدای کسی بلند شود هر سال هزاران کودک و 
زن یتیم و بیوه می شوند.امتیاز علی با اشاره به اینکه منشأ تمام 
این اتفاقات رژیم صهیونیستی است، خاطرنشان کرد: گروهی 
از هندوها هستند که معتقدند مسلمانان نباید در هند زندگی 
کنند و به همین خاطر از آمریکا و اسرائیل کمک گرفتند، آن ها 
نیز پشتیبانی کردند، به طوری که حتی رژیم صهیونیستی سه 
پایگاه بزرگ در این منطقه بنا  کرد.در پایان نیز بیانیه برخی از 

تشکل های دانشجویی مشهد قرائت شد.

  قصه پرغصه حاشیه شهر مشهد
 را پایانی در راه است

 مشــکالت حاشیه شهر مشــهد آنچنان پرحاشیه شده که 
هم اکنون نه تنها به یکی از دغدغه های اصلی شــهروندان 
مشهدی و مسئوالن محلی بدل شده که بسیاری از مسئوالن 

عالی رتبه کشوری را ناگزیر به چاره جویی کرده است.
حاشیه مشهد به دلیل بی توجهی و بی مهری های مسئوالن 
در دهه های گذشته، دچار مسائل عمیق فرهنگی، آسیب های 
اجتماعی، فقر و مشــکالت زیرســاختی است که جلوه های 
نامبارکی را در حریم حرم رضوی ایجاد کرده و این مشکالت 
به حدی پیش رفته که هم اکنون با  توجه  به جایگاه پایتخت 

معنوی ایران، به یک مسئله ملی تبدیل شده است.
بی تردید همچنان که امام جمعه مشهد اذعان کرد، ضعف در 
مدیریت ساختار شهری، به این مسائل دامن زده و سبب شده 
بیشترین مشــکالت حاشیه ای شهرهای کشور از آن مشهد 
شــود و در یک بازه زمانی بی توجهی به مهاجرت بی رویه و 
اسکان در حاشیه شهر، امروز چنین مشکالت عمیقی را برای 

مشهد ایجاد کرده است.
امروزه نزدیک به یک ســوم جمعیت دومین کالنشهر کشور 
در حاشــیه و در شرایطی نابرابر و وضعیتی بسیار نامناسب، 
با کمترین امکانات رفاهی، خدماتی، آموزشــی و بهداشتی 
زندگی می کنند و امکان دســتیابی به بســیاری از امکانات 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ندارند که بازتولید این وضع، 

فقر مالی و فرهنگی بوده است.
ساخت و ســازهای غیرمجاز و مسکن ناایمن، تجمع زباله، 
افــراد کارتن خواب و ولگرد در زمین های بایر و رها شــده، 
وجود مشکالت بهداشــتی از جمله پشه سالک و حیوانات 
ولگرد، مسیر روباز فاضالب، حمل و نقل عمومی نامناسب و 
دسترسی دشوار به سایر نقاط شهری، امنیت پایین، جوالن 
بزهکاران و خرده فروشان موادمخدر و پرسه معتادان متجاهر 
در معابر و اماکن عمومی و ده ها مشــکل دیگر، از مواردی 
اســت که ساکنان حاشیه مشــهد هر روز با آن ها دست به 

گریبانند.
بسیاری از کودکان خانواده های محروم حاشیه نشین نیز ناچار 
به کار کردن در کارگاه های مختلف، دستفروشی، زباله گردی 
و خالصه کسب درآمد برای خانواده خود هستند و به خاطر 
دور ماندن از فضای آموزشی و خانه و خانواده، در معرض انواع 
تهدیدها و آسیب های اجتماعی قرار دارند و آینده ای نامعلوم 

در انتظارشان است.
 درحالی که جمعیت این قشر همچنان روبه افزایش بوده، به 
نظر نمی رسد برنامه های چند سال اخیر مسئوالن نتیجه ای 

داشته است.
به باور نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، مشکالت امروز 
حاشیه مشهد در هیچ شهری از کشور وجود ندارد؛ این آسیب  
و آفت ها به دلیل مشکل ما در حوزه فرهنگی است که تاکنون 
برخورد مناسبی با آن نشده و آن گونه که باید به این مسائل 
پرداخته نشده است؛ رسوخ این فقر و فساد و تضعیف شعائر 

دینی در شهر جای نگرانی دارد.
از سوی دیگر هرچند رئیس جمهوری در ابتدای دولت یازدهم 
از حل مشکالت حاشیه مشهد تا پایان عمر باقی مانده از این 
دولت به عنوان اولویت کابینه اش برای پایتخت معنوی ایران، 
یاد کرد، اما ناگفته پیداست که حاال دیگر دولت نمی تواند به 
 تنهایی این پرونده را به سرانجام مطلوب برساند؛ چراکه هنوز 
عملکرد درخورتوجهی از دستگاه های دولتی در این مناطق 
ندیده ایم. پس الزم است همان گونه که رهبر معظم انقالب از 
سال ها پیش با آینده نگری و اشراف کامل بر این مشکالت، 
همواره مسئوالن محلی، دولتمردان و نمایندگان مجلس را 
به رفع کاستی های حاشــیه مشهد مکلف و بر رسیدگی به 
مسائل امنیتی و اقتصادی این مناطق تأکید داشته اند، سایر 

دستگاه ها هم وارد گود شوند.
خبــر خوش در این زمینه اما اظهارات اخیر تولیت آســتان 
قــدس رضوی بود که از عزم جزم این نهاد برای رفع دغدغه 
رهبری خبر داد و گفت، امکانات آســتان قدس رضوی برای 

رفع مشکالت حاشیه شهر مشهد استفاده می شود.
حجت االسالم والمســلمین مروی، با تأکید بر اینکه آستان 
قدس رضوی درباره مشکالت حاشیه مشهد بی تفاوت نیست، 
اعــالم کرد، به میزان توان برای رفع مشــکالت این مناطق 
تالش می کند و در همین راســتا تاکنــون تقریباً در تمام 
دیدارهایی که با مسئوالن عالی کشور داشته ، این موضوع را 
مطرح و تالش کرده در آنان ایجاد حساســیت شود و اکنون 
بسیاری از مســئوالن کشور نسبت به این موضوع دغدغه و 

حساسیت پیدا کرده اند.
اینکه تولیت آســتان قدس رضوی معتقد اســت برای رفع 
مشــکالت حاشیه شــهر باید نگاه ملی وجود داشته باشد و 
تالش ایشــان نیز در همراه کردن بخش ها و ســازمان های 
مختلف برای خدمت رسانی شایسته به این مناطق، بی وقفه 
و مستمر بوده است، امید تازه ای را در دلمان روشن کرده که 

سرانجام، این قصه پرغصه را پایانی در راه است.

 اینجا هیچ کس مشکلی 
را حل نمی کند، ما به 
شما هم اعتماد نداریم 

که مشکلمان را بگوییم 
و خودمان را به دردسر 
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      نماینده مردم در مجلس خبر داد
اعالم آمادگی یک سرمایه گذار برای ایجاد تاکسی 

هوایی در نیشابور
ایلنا: نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای 
اسالمی گفت: از 5۴ فرودگاه موجود در کشور ۴7 فرودگاه 
غیر اقتصادی است .گرمابی افزود: در بین شهرهای دارای 
فرودگاه، نیشــابور از نظر جمعیت رتبه بیستم را دارد، از 
این رو در سه مرحله ساخت فرودگاه در این شهر تعریف 
 شــد.وی ادامه داد: 90 درصد مراحــل اولیه کار انجام و 
هفته گذشــته قرارداد مجری امکان سنجی بسته  شده و 

یک سرمایه  گذارنیز حاضر به سرمایه گذاری تا سقف 100 میلیارد ریال برای ایجاد 
تاکسی هوایی در نیشابور شده است.

  مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی:
 شهدای منا پیش از شهادت دل از دنیای مادی

 کنده بودند
قدس: مدیرکل بنیاد شــهید و امورایثارگران خراســان 
رضوی گفت: شــهدای منا که با لباس احرام به شــهادت 
رســیدند، دل از دنیای مادی کنده و تمامی حساب های 

دنیوی را پاک کرده بودند.
حجت االســالم حســین معصومی در چهارمین سالگرد 
شهدای منای استان که در مسجد المنتظر مشهد برگزار 
شد، افزود: نوع مناجات شهدا با بقیه انسان ها فرق می کند. 

بیشترین فعالیت را می کنند، اما دوست ندارند دیده شوند؛ زیرا فقط می خواهند بین 
خود و خدای خود باشد. 

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

خبر
  بازدید سرزده وزیرکشور

از برخی محالت حاشیه شهر مشهد
قــدس: وزیر کشــور 
به  گذشته  پنجشــنبه 
برخی  از  صورت سرزده 
شهر  حاشــیه  محالت 

مشهد بازدید کرد.
در این بازدید که استاندار 
و  رضــوی  خراســان 
شهردار مشهد،عبدالرضا 
رحمانی فضلی را همراهی می کردند، عملکرد دفاتر تسهیلگری 
برخی محالت حاشــیه شهر مشــهد مورد بررسی قرار گرفت. 
استاندار خراســان  رضوی در جریان این بازدید با ارائه گزارشی 
از برنامه ریزی انجام گرفته برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد 
گفت: تاکنون 20 دفتر تسهیلگری در سکونتگاه های غیررسمی 
راه اندازی شده و این تعداد به 66 دفتر در تمامی محالت حاشیه 

شهر افزایش خواهد یافت.
علیرضا رزم حسینی افزود: به منظور کاهش آسیب های اجتماعی 
در حاشیه شــهر، هشت دفتر تســهیلگری در سکونتگاه های 

غیررسمی تحت پوشش طرح   »نجات« قرار گرفته است.
وزیر کشــور و استاندار خراسان رضوی در حاشیه این بازدید، در 
جمع تعدادی از ساکنان محله پورسینا در حاشیه شهر مشهد 

حضور یافته و گفت وگویی صمیمانه با آنان داشتند.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      090۳8۳4۳801

س
قد

 / 
می

ری
ی ک

عل
س : 

عک

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

۳00072۳05 پیامک کنید.
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 آغاز احداث بزرگ ترین تقاطع 
غیرهمسطح شمال شرق کشور در مشهد 

قدس: صبح روز گذشته 
ساخت  اجرایی  عملیات 
تقاطــع  بزرگ تریــن 
غیرهمسطح شمال شرق 
کشــور به منظور اتصال 
چهار محور بزرگ شهری 

در مشهد آغاز شد. 
استاندار خراسان رضوی در این مراسم به لزوم معرفی و تالش 
برای ساختن شهر سالم و معرفی مشهد به عنوان شهر نمونه 

کشوری تأکید کرد.
علیرضا رزم حســینی اظهار کرد: مشــهد به عنوان پایتخت 
معنوی کشــور باید در این زمینه پیشــتاز باشــد. زائران و 
شهروندان مشهدالرضا)ع( شایستگی این را دارند که در چنین 
شــهری زندگی کنند و یکی  از کارهــای مهم در این زمینه 
ایجاد زیرساخت های شهری است. همان طور که شهرها در 
حال توسعه است شهرداران و شوراهای شهر نیز برای توسعه 
زیرساخت ها باید بیشــتر تالش کنند. شهردار مشهد هم از 
اجرای جزیره های میانی در تقاطع چهارسطحی آزادگان برای 

حفظ شأن شهدا خبر داد.
محمدرضا کالیی بیان کرد: آغاز عملی این پروژه در چهارسطح 
تعریف شــده و تالش می کنیم طی مــدت ۲۴ ماه کار را به 

اتمام برسانیم. 
وی اظهار کرد: در حال حاضر مردم برای استفاده از این مسیر 
زمــان زیادی را در ترافیک تلف می کنند که امیدواریم با این 
پروژه که در چهار سطح تعریف شده است، این مشکالت رفع 
شود. معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد هم 
به ادامه طرح تقاطع چهارسطحی میدان نمایشگاه اشاره کرد 
و افزود: در ادامه این تقاطع، پروژه های بولوار ابوطالب شمالی، 
ابوطالب جنوبی و بولوار مصلی را داریم تا رینگ اطراف مشهد 

کامل شود. 
کاظمی اظهار کرد: تقاطع چهار سطحی آزادگان با توجه به 
وجود آزادراه چناران-مشهد و ترافیک روزهای تعطیل بولوار 

امام علی )ع( جزو اولویت های انجام پروژه به حساب می آمد.
وی گفت: با توجه به طرحی که برای تقاطع چهارســطحی 
آزادگان در نظر گرفته شده، از طرف بزرگراه آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی به سمت نمایشگاه مســیر به صورت زیرگذر و 

تعریض ۴۰متری پل نمایشگاه را نیز خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: در همسطح نیز میدان حفظ می شود؛ در تراز 
مثبت یک ادامه بزرگراه امام علی)ع( به سمت چناران نیز اجرا 

می شود. 
وی افــزود: عالوه بر این پروژه تقاطــع بولوار میثاق به بولوار 
مجیدیه و عملیــات اجرایی برای کاهش بار ترافیکی انتهای 

بولوار وکیل آباد نیز آغاز می شود. 
وی گفت: همچنین تا یک ماه آینده دوربرگردان هاشــمی 

رفسنجانی را به بهره برداری می رسانیم.

عضو شورای شهر مشهد در گفت وگو با قدس: 
  پیشنهاد ۳۰۰ میلیاردی بانک دی

برای واگذاری کوهستان پارک شادی
قـدس آنالیـن: رئیس 
کمیســیون عمــران و 
شــورای  شـــهرسازی 
اســالمی شــهر مشهد 
گفت: مجموعه بانک دی 
برای واگذاری کوهستان 
 ۳۰۰ شــادی،  پــارک 

میلیارد تومان پیشنهاد داده که با قیمت های کارشناسی تفاوت 
زیادی دارد.

محمدهادی مهدی نیا در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: 
سرانه پارک و فضای سبز در شهر مشهد بسیار پایین است و 
احیای مجدد کوهستان پارک، نقش تأثیرگذاری در ارتقای این 
سرانه دارد. از طرفی این مجموعه در تملک مجموعه بانک دی 
است و حتی در مقطعی این مجموعه تقاضای تغییر کاربری 
کوهستان پارک را نیز مطرح کرد که شهرداری به شدت با آن 
مخالفت کرد، زیرا اگر تغییر کاربری در این مجموعه رخ دهد، 
فرصت شهری آن از بین می رود. حتی بانک دی این موضوع را 
در کمیسیون ماده ۵ نیز مطرح کرد و در آنجا نیز دستگاه های 

مختلف با تغییر کاربری آن مخالفت کردند.      
مهدی نیا افزود: در مقطعی هم شهرداری مشهد آمادگی خود 
را جهت تهاتر با مجموعــه بانک دی اعالم کرد، اما به خاطر 
اینکه این مجموعه رقم باالیی در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان را 

در آن زمان ارائه کرد، مذاکرات به نتیجه ای نرسید.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد بیان داشت: مجموعه بانک 
دی در نظر داشــته باشد که کوهســتان پارک یک فضای 
هویت ساز، نوستالوژی و یادآور خاطرات برای مردم شهر مشهد  

است، از این رو  نباید به آن نگرش مادی داشته باشند.
مهدی نیا تصریح کرد: شهرداری مشهد در دوره فعلی نیز برای 
حفظ و احیای مجموعه کوهســتان پارک با هر مدلی که در 
راستای آن حقوق شهر، شهرداری و مالک این مجموعه رعایت 
شود، از جمله مشارکت و سرمایه گذاری مشترک را حتی در 

صورتی که بخش خصوصی نیز وارد شود را دارد.
وی با بیان اینکه اگرچه وسایل این مجموعه مستهلک شده و 
بدون استاندارد هستند، افزود: در هر صورت با هرگونه تغییر 
کاربری و از بین رفتن ایــن فضای تفریحی که در موقعیت 
مکانی خوب ومنحصر به فرد که در ارتفاع و البته  در نزدیکی 
پارک وکیل آباد و حلقه واسط پارک خورشید نیز قرار گرفته 
است و جزو ظرفیت های شهر مشهد و یکی از بهترین نقاط  
گردشگری این شهر محسوب می شود،  مخالف هستیم، زیرا 
اعتقاد داریم نگاه منفعت مادی و اقتصادی درباره این مجموعه 

باید به منفعت عمومی تغییر پیدا کند.    

در حین کار رخ داد
  سقوط مرگبار از باالی جرثقیل

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی فریمان از سقوط 
مرگبــار یــک کارگر از 
باالی جرثقیــل در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ جواد خرسند در 
تشریح این حادثه گفت: 
روز گذشته با اعالم خبری به مرکز فوریت های پلیس 11۰، در 
خصوص مرگ فردی بر اثر سقوط از بلندی، بالفاصله نیروهای 
امدادي و انتظامي برای بررســی میدانی موضوع، به محل وقوع 

حادثه اعزام شدند.
وی خاطرنشــان کرد: با حضور اکیپ گشــت انتظامی پاسگاه 
سنگ بســت در محل وقوع حادثه و انجام بررســی های اولیه 
مشــخص شد کارگر سی و هشت ساله ای بر اثر سقوط از باالی 
جرثقیل در محل کار خود، متأسفانه جان خود را از دست داده 
اســت.این مقام انتظامی اظهار داشت: جسد این فرد با تشکیل 

پرونده برای بررسی های الزم به پزشکي قانوني انتقال داده شد.

باردیگر توجه نداشتن راننده به جلو، دردسرساز شد
 2 کشته در پی برخورد پژو2۰6 با پیكان

فرمانده  قرمــز:  خط 
از  نیشــابور  انتظامــي 
برخــورد یک دســتگاه 
خودرو ســواری پژو۲۰6 
با یک دســتگاه سواری 
پیکان با دو کشته و چهار 
مصدوم در این شهرستان 
خبر داد . سرهنگ حسین دهقانپور در تشریح این خبر گفت: 
در پي اعالم مرکز فوریت هاي پلیســي 11۰ مبني بر یک فقره 
تصادف در محور نیشابور- مشهد، بالفاصله گشت تصادفات به 

همراه نیروهای امدادي در محل حاضر شدند.
وي افــزود: با حضور مأموران در محل و در بررســی های اولیه 
مشخص شد یک دستگاه خودرو پژو۲۰6 به علت نامعلومي از 
جاده منحرف و در الین مخالف با یک دســتگاه خودرو سواری 
پیکان به شــدت برخورد کرده که موجب آتش سوزي خودرو 
پیکان شده است. این مقام انتظامی گفت: در این حادثه متأسفانه 
دو تن از سرنشینان ســواری پیکان کشته و چهار تن دیگر از 
سرنشینان هر دو خودرو مصدوم که توسط نیروهای امدادي به 
مراکز درمانی منتقل و حریق توسط عوامل آتش نشاني مهار شد .

سرهنگ دهقانپور با بیان اینکه علت حادثه توسط کارشناسان 
عدم توجه به جلو از ســوي راننده خودرو پژو۲۰6 و ناتواني در 
کنترل وسیله نقلیه اعالم شده است، خطاب به رانندگان توصیه 
کرد، با رعایت قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي، آرامش و 

آسایش را براي خود و دیگران به ارمغان آوریم.

در سبزوار
 سقوط پنكه سقفی

دو نفر را راهی بیمارستان کرد
پنکه  ســقوط  ایرنــا: 
در  ســقفی مســجدی 
شهر ششتمد شهرستان 
سبزوار دو نفر را مصدوم 

کرد.
مســئول روابط عمومی 
مرکز حوادث و فوریت های 
پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: بر اثر سقوط یک 
پنکه سقفی در مسجد امام حسین )ع( شهر ششتمد در حین 
مراسم عزاداری، عصر روز پنجشنبه دو شهروند مصدوم شدند. 
مسلم فائق نیا افزود: مصدومان پس از رسیدگی های اولیه درمانی 
به بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند و حال 

آن ها رضایت بخش اعالم شده است.

در محور سبزوار - شاهرود اتفاق افتاد
  واژگونی خودرو حامل زائران عراقی

 و مصدومیت هشت نفر
روابط  مدیر  تســنیم: 
پزشــکی  علوم  عمومی 
ســبزوار گفــت: یــک 
دســتگاه خودرو سواری 
ون حامــل زائران عراقی 
در کیلومتــر 1۰ محور 
سبزوار ـ شاهرود واژگون 
و هشت نفر مصدوم شدند. محمد باقرزاده اظهار داشت: صبح روز 
گذشــته یک دستگاه خودرو سواری ون حامل زائران عراقی در 
کیلومتر 1۰ محور سبزوار ـ شاهرود واژگون می شود که در پی 
آن تعدادی مصدوم شدند. باقرزاده افزود: پس از اعالم گزارش به 
مرکز پیام اورژانس سبزوار، بالفاصله چهار دستگاه آمبوالنس به 
محل حادثه اعزام شدند. وی اظهار کرد: هشت مصدوم این حادثه 
پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، به مرکز آموزشــی 
درمانی امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند. در این حادثه 

هشت زائر عراقی دچار مصدومیت شدند.

2 حادثه در یک مکان با چند روز فاصله!
  جوان»محمد آبادی« 

در چشمه گاهگل غرق شد
خـط قـرمز: فرمانــده 
مانه  شهرستان  انتظامی 
و سملقان از غرق شدن 
جوانی بیســت و هشت 
گاهگل  در چشمه  ساله 
داد.  این شهرستان خبر 
رختیانی  علی حســین 
اظهار کرد: شــامگاه چهارشنبه گذشــته در پی تماس تلفنی 
مبنی بر غرق شــدن یک جوان در چشــمه گاهگل محمدآباد 
مانه، بالفاصله مأموران پاسگاه خرمده به محل اعزام شدند. وی 
گفت: در بررسی های انجام شده مأموران انتظامی مشخص شد 
جوانی بیست وهشت ساله از اهالی روستای محمدآباد به همراه 
دوستان جهت آب تنی وارد چشمه شده بودند که این جوان به 
علت آشنایی نبودن به فنون شنا در آب غرق  شده است. وی در 
ادامه با بیان اینکه این حادثه دومین غرق شدگی در طی چند روز 
گذشته در این چشمه است، تصریح کرد: جسد این جوان توسط 

تیم امداد نجات  غریق از آب بیرون آورده شد. 

زاویه تصویر

بدون شرح

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 بافت فرسوده شهرک شهید رجایی
منطقه شهرک رجایی مملو از بافت فرسوده 
و اصطالحاً بافت عنکبوتی است. هم اکنون 
بســیاری از ســاختمان های این منطقه که 
نزدیک گسل زلزله اند بدون اصول مهندسی 
بوده و بســیاری از کوچه هــا به علت تراکم 
ناموزون بدون مهندســی شــهری و ایمنی 
است و امکان عبور آمبوالنس و آتش نشانی 

در بسیاری از کوچه ها نیست و بازسازی ، نوسازی وعقب نشینی کوچه ها قدری ازمشکالت بدون 
حل را کم می کند. اگر شورای شهر و شهرداری تسهیالتی اختصاص دهند مردم استقبال خواهند 

کرد.
9۳6...6158

 معلمان پروازی را کاهش دهید
تا چه زمانی باید معلمان زاوه و رشتخوار از مشهد، تربت، کاشمر و نیشابور تأمین شود؟ پیشنهاد 
می شود برای قبولی دانش آموزان مناطق محروم، سهمیه ۵۰ درصدی در دانشگاه تربیت معلم 
در نظر گرفته شود تا مشکالت ایاب و ذهاب و  نقل و انتقال کاسته و معلمان پروازی به حداقل 

کاهش  یابند.
915...71۰9

 نظارتی بر عریضه نویس ها نیست
لطفاً نظارتی برعملکرد عریضه نویسان دادگاه ها 
شود. چند وقت پیش مشکلی با خانمم داشتم، 
ایشان به دادگاه رفته و عریضه نویس توماری علیه 
من نوشــته بود، انگار برای یک مجرم حرفه ای 

پرونده ساخته است.
992...8992

   بر فروش قطعات یدکی خودرو نظارت کنید
چرا هیچ نظارتی بر فروش قطعات یدکی خودرو نیســت. هر مغازه ای یک قیمت می دهد هر چه 
بیشتر بهتر، از طرفی تعمیرکاران هم هیچ رحم وانصافی ندارند و به بهانه گرانی قطعات، دستمزدها 

را هم بسیار افزایش داده اند.
9۳6...2941

 تکلیف ما را روشن کنید
مسئوالن محترم و قضات عزیز، لطفاً ســرانجام سهامداران بالتکلیف شرکت پدیده شاندیز را که 
سال هاســت منتظرند و سرمایه و زندگی خود را بر باد داده اند، مشخص کنید. ما چه کار و به چه 

کسی مراجعه  کنیم.
9۳5...۰859
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عقیل رحمانی 6 تن گوشــت تاریخ مصرف 
گذشته که احتماالً قرار بود پس از انجام فرایندی 
به عنوان گوشت چرخ کرده راهی بازار شود، در 
حاشیه شهر مشهد توسط عوامل ناحیه مقاومت 

سپاه حضرت مسلم)ع( کشف و توقیف شد.

 ترددهای مشکوک و رفتارغیر بهداشتی 
چندی پیــش ترددهای مشــکوک و شــبانه 
خودروهای وانت نیســان یخچالدار در حاشیه 
شهر مشهد موجب شد تا سرهنگ پاسدارکوکبی، 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه حضرت 
مســلم)ع( از تیم های اطالعات و عملیات ناحیه 
مذکــور بخواهد برای بررســی چرایی تردد این 
خودروها  در زمان های خاص، راهی بولوار مفتح 

شرقی)میامی( شوند.
از همین رو بود کــه دو تیم به محل عزیمت و 
چندین ســاعت محل را به صورت نامحسوس 
تحت کنترل گرفتند تا روشــن شــود پشــت 
پرده رفت و آمدها به مکانی که هیچ نشــانی از 
فعالیت هــای مجاز ندارد، بر چه اساســی انجام 

می شود.
بیش از پنج ساعت محل تحت کنترل نیروهای 
اطالعات و عملیات ناحیه مقاومت سپاه حضرت 
مسلم)ع( قرار داشت تا اینکه سرو کله یک نیسان 
وانت یخچالدار در منطقه پیدا شــد و پس از آن 

خودرو مذکور در محل متوقف شد. 
وقتی رفتار راننده و افراد حاضر در محل دقیق تر 
مورد کنترل قرار گرفت، مشخص شد که آن ها 
بسیار مراقب هستند کسی از ماجرا بویی نبرد، 

تا آن ها به سرعت محموله های 
گوشت را در محل تخلیه کنند.

دیگــر جمع بندی  ســوی  از 
واقع  گویای  میدانی،  اطالعات 
قانون  خالف  اقدامات  شــدن 
در محل بود؛ برهمین اســاس 
موضوع  بــه فرمانــده ناحیه 
مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مســلم)ع( اطالع داده شــد و 
پس از آن ماجرا به جانشــین 
سرپرســت دادســرای انقالب 

مشهد منعکس شد.

 بوی یک سوءاستفاده خطرآفرین می آید
در همین راســتا قاضی دشــتی فدکی که تا 
به حال بــرای جلوگیری از بــه خطر افتادن 
سالمت عمومی با صدور دستورات قاطع مانع 
از برخی اقدامات خطرآفرین و سودجویانه در 
شهر شــده بود، با قید فوریت از مأموران سپاه 
مشهد خواست تا با همراهی کارشناسان شبکه 
دامپزشکی مشــهد و معاونت بازرسی سازمان 

صمت وارد عمل شــده، محل را مورد بازرسی 
قرار دهند و در صورت مشاهد هرگونه تخلف 

بهداشتی مکان را پلمب کنند.
این دستور به سرعت اجرا و محل که در نیمه های 
شــب شناسایی شــده بود، 
طی یک اقدام ضربتی مورد 
تفتیش قــرار می گیــرد. با 
ورود تیم های عمل کننده به 
مکانی که به صورت غیرمجاز 
تبدیل به یک سرخانه شده 
بــود، حدود 6 تن گوشــت 
تاریخ مصرف گذشته شامل 
محموله گوسفندی و قلوه گاه  

گاو کشف شد.
از ســوی دیگر با کشف یک 
دستگاه چرخ گوشت و تعداد 
زیادی گوشــت چرخ کرده 
بسته بندی شــده در محل، این احتمال متصور 
شــد که عامالن این اقدام به قصد ســودجویی، 
گوشت های تاریخ مصرف گذشته را با روش های 
خاصی از سطح شهر مشهد جمع آوری و پس از 
انتقال به محل و چرخ کردن محموله، محصول 
غیربهداشــتی را تحت عنوان گوشت چرخ کرده 

راهی بازار می کرده اند.
در حالی کــه با اقدام به موقع تیم های اطالعات 

ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( از 
به خطر افتادن سالمت شهروندان جلوگیری شد، 
محموله با نظارت کارشناسان شبکه دامپزشکی 
مشهد به یک ســردخانه امین منتقل تا پس از 
انجام آزمایشــات مورد نیاز، در این رابطه تعیین 
تکلیف شود. در مقابل پس انتقال محموله 6 تنی 
گوشــت های تاریخ مصرف گذشته، سردخانه و 

زیرزمین غیرمجاز هم پلمب شدند.

 سپاه راه جوالن سودجویان را خواهد بست 
در همین زمینه سرهنگ پاسدار داریوش کوکبی، 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه حضرت 
مسلم)ع( به قدس گفت: سپاه طبق تکلیفی که 
برعده دارد معیشت مردم را یکی از خط قرمزهای 
خود می داند و در این راســتا بــه هیچ وجه به 
سودجویانی که منفعت طلبی خود را در گرو بازی 
با سالمت مردم می بینند، اجازه جوالن نخواهد 

داد و با آن ها با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

در پی اقدام اطالعاتی نیروهای بسیجی صورت گرفت

کشف 6 تن گوشت تاریخ مصرف گذشته از یک سردخانه!

با کشف یک دستگاه 
چرخ گوشت و تعداد 
زیادی گوشت چرخ 

کرده بسته بندی شده در 
محل، این احتمال متصور 

شد متخلفان محصول 
غیربهداشتی راهی بازار 

می کرده اند

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید عکس ها 
و سوژه های خود را در حوزه های شهری، 
اجتماعی و ... به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی وزش باد 

در اغلب مناطق خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس نقشه ها و 
مدل های پیش یابی هواشناسی، ضمن استقرار جوی نسبتاً پایدار 
در استان کماکان طی چهار روز آینده پدیده جوی غالب وزش 
باد است که برای مناطق بادخیز جنوبی و شرقی استان در ساعات 
بعداز ظهر  وزش باد شــدید موقتی توأم با گردوغبارپیش بینی 
می شود. طی این مدت در مناطق شمالی گاهی رشد و افزایش 

موقتی ابر نیز دور از انتظار نیست.

خبر
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خط قرمز: جاعل حرفه ای که اسناد مالکیتی تعدادی از شهروندان 
را به ارزش ۵۰ میلیارد ریال جعل کرده بود، توســط کارآگاهان 
پلیس خراسان شمالی در شهرستان مانه و سملقان دستگیر شد.

ســردار علیرضا مظاهری با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی 
اعالم خبری مبنی بر اینکه فردی با جعل و سوءاستفاده از سند 
مجعول امالک و اراضی تعدادی از شهروندان، اقدام به فروش آن ها 
کرده است، بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی 

شهرستان مانه و سملقان قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی اظهارات شاکیان پرونده مشخص شد، این 
فرد قطعاتي از زمین هاي تفکیک شده حاشیه بولوار اصلي شهر 

آشخانه را که متعلق به اشخاص دیگری بوده با شیوه مذکور  به 
افراد دیگری فروخته است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به شناسایی محل انجام اقدامات 
مجرمانه، در تشریح این موضوع بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
متهــم، مبایعه نامه هاي زیادي که داراي خط خوردگي بود و در 
پشت آن اوراق فسخ قرارداد به صورت یکطرفه صورت گرفته بود، 
کشف شد. سردار مظاهری ادامه داد: با تالش کارآگاهان، متهم 
در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر که برای تکمیل تحقیقات به 

مقر انتظامی منتقل شد.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان شمالی با بیان اینکه متهم در 

تحقیقات پلیســی  به جعل ۵۰ میلیارد ریال از اسناد مالکیتی 
تعدادی از شهروندان اعتراف کرد، گفت: در این رابطه 11 شاکی 
نیز مورد شناسایی قرار گرفتند که در نهایت متهم با دستور مقام 

قضایی و با قرار بازداشت موقت راهی زندان شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد

دستگیری جاعل 5۰ میلیاردی اسناد مالکیتی



ورزش خراسان هنرمند مشهدی در گفت و گو با قدس: 

درشهر جایی برای اکران آثار گرافیکی نداریم
سرور هادیان: محمد )ســینا( افشار، متولد 
5 بهمن 62 مشــهد و دانش آموخته مهندسی 
کامپیوتــر )نرم افزار( و مدیر هنــری و طراح 
گرافیک اســت و او را با افتخارات بی شمارش 
در دنیا با پوسترهایش می شناسیم. او در بیش 
از 180 فستیوال و نمایشگاه ملی و بین المللی 
گرافیک به عنوان منتخب، مدعو حضور مستمر 
داشته و همچنین برگزیده و دارنده بیش از 60 
جایزه و افتخار داخلی و بین المللی و عضویت 
در هیئت داوری 18 فستیوال ملی و بین المللی  

در رزومه هنری خود است.
بــه منظــور آشــنایی بیشــتر و شــنیدن 
دغدغه هایــش، گفت و گویی با او انجام داده ایم 

که در ادامه می خوانید:

   از ورودتــان به دنیای هنر و گرافیک 
برایمان بگویید؟

شروع وعالقه من به کارهای هنری به کودکی 
برمی گردد. خوشنویسی، نقاشی و دیگر کارها 
را ازهمــان کودکــی به صورت آماتــور انجام 
می دادم. بعد ها این عالقه مندی جهت دارشــد 
و با اینکه با رشــته تحصیلی ام غیرمرتبط بود، 
اما به واســطه عالقه، در این زمینه مشغول به 

فعالیت شدم.
از فعالیــت در فضای تجاری گرافیک شــروع 
شــد و کم کم بــه فضای هنــری و فرهنگی 

عالقه مندتــر  رشــته   ایــن 
شدم.

   چــرا از بیــن ژانرهای 
گرافیک، پوســتر را انتخاب 

کردید؟
من به عنوان یک طراح گرافیک، 

گرافیکی  زمینه های  در همه 
بیشترمرا  اما  هســتم،  فعال 
با پوســترهایی کــه طراحی 
نظر  به  می شناسند.  کرده ام، 
من یک طــراح گرافیک باید 
توانایی به تصویر کشیدن یک 
ایده خالقانه را درهمه ژانرها 
داشته باشــد که این ممکن 
است در طرح یک بسته بندی 
یا طراحــی یک لوگــو و یا 
گرافیــک متحرک )موشــن 
گرافیک( و... باشــد. بنابراین 
من در همــه زمینه ها فعال 
هســتم اما چون پوستر برای 
من جذاب تر اســت و وجهه 
 بین المللــی بیشــتری دارد، 

به طراحی پوستر عالقه بیشتری دارم. 

   جایگاه پوســتر و طراحی پوستر در 
جامعه ما چگونه است؟

ما در ایران طراحان پوستر خوبی داشته و داریم 
اما متأسفانه از داشتن فضای اکران پوستر برای 
عرضه در بین عموم جامعه بی بهره ایم. شــاید 
پوستر در نمایشــگاه و یا گالری ها دیده شود 
امــا در این نــوع رویدادها، معمــوالً مخاطب 
خاص و هنری به تماشای اثر می پردازد و ذات 
گرافیک و به خصوص پوســتر که باید در بین 
مردم کوچه و بازار رســالتش رو انجام بدهد، 
نادیده گرفته می شــود. پوستر صرفاً یک برگه 
با یکســری اطالعات نیســت. ماهیت پوستر 
اطالع رسانی است و طراحی پوستر به صورت 
حرفه ای و هنرمندانه جایی در بین مردم ندارد. 
شــاید به همین دلیل است که سلیقه بصری 
عموم جامعه در مواجهــه با یک اثر گرافیکی 
پایین آمده اســت و آثار بسیار نازلی را در بین 
جامعه به عنوان یک اثر گرافیکی می بینیم. در 
بعضی از کشــورهای صاحب سبک در پوستر 
مکان های مخصوص نصب پوستر برای عموم و 
حتی موزه هایی صرفاً برای اکران پوستر وجود 

دارد. 

   شما به طور تخصصی در زمینه طراحی 
پوستر تئاتر فعال هستید. در این خصوص 

کمی توضیح دهید؟
بــه نظــر مــن پوســتر تئاتر، 
جذاب ترین گونه طراحی پوستر 
اســت. تفاوتی که یک پوســتر 
تئاتر با دیگر موضوعات طراحی 
پوســتر دارد، قصه گو بودن آن 
اســت. پوســتر تئاتر دریچه ای 
برای شــروع یک نمایش است 
و هــر طراحی بــا توجه به 
وفاداری به متن و اجرای آن 
نمایــش از موضوع، می تواند 
برداشــت متفاوتی داشــته 
باشد و پوستری موفق است 
که ایــده ای پنهان داشــته 
باشد و مخاطب بعد از دیدن 
نمایش، به پوســتر رجوع و 
ارتباط اجزای آن را با نمایش 
کشــف کند. من با توجه به 
این عالقه و تخصصی بودن 
ایــن ژانر، در بیــن طراحان 
ایران و حتی جهان، بیشــتر 
در این زمینه فعال هستم و 
تا به حال طــراح گرافیک و 
مدیرهنری بیش از 140 رویداد نمایشی بوده ام 
و با بیشــتر کارگردان ها و گروه های شناخته 

شده کار کرده ام. ضمن اینکه سابقه عضویت در 
انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر را هم دارم.

   از آخرین افتخــارات و جوایزی که 
کسب کرده اید کمی برایمان بگویید؟

در چنــد ماه گذشــته چند جایــزه داخلی و 
بین المللی کســب کردم که می توانم از تقدیر 
ویژه هیئت داوران از شــانزدهمین دوســاالنه 
بین المللی پوستر تئاتر ژشوف لهستان 2018، 
جایزه ســوم بخش پوســتر تئاتر از ســی و 
هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، دیپلم 
افتخار چهارمین دوســاالنه بین المللی پوستر 

لوبلین لهستان 2019 اشاره کنم.
همچنین فینالیســت بخش مسابقه تبلیغات 
سینمای ایران در هفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم شــهر ایــران از آن من شــد و در کنار 
ایــن جوایز،در چند ماه اخیر در نمایشــگاه ها 
و فســتیوال های معتبــر گرافیکــی از جمله 
بلغارستان، لهستان، قبرس، مجارستان، تایوان، 

پرو، چین، لیتوانی و... به عنوان طراح گرافیک 
مدعو از ایران حضور داشته ام.

   سطح گرافیک شهری مشهد و طراحان 
مشهدی را چگونه ارزیابی می کنید؟

مشــهد از قدیم تا به حال طراحان گرافیک 
توانا و شــناخته شــده ای دارد. این حتی در 
دیگر شــاخه های هنری از قبیل کاریکاتور، 
نقاشــی، تئاتر، ســینما، ادبیــات و... بوده و 
هســت اما متأســفانه از ظرفیــت بالقوه ای 
کــه این هنرمنــدان بزرگ و بومــی دارند، 
اســتفاده نمی شــود و در پاســخ به پرسش 
شــما باید به صراحت بگویم سطح گرافیک 
شهری مشــهد اصاًل حال و روز خوبی ندارد 
زیرا طبــق جــواب قبلی، مــکان حرفه ای 
بــرای اکران آثــار گرافیکــی و دیگر هنرها 
وجــود نــدارد و متأســفانه ایــن ضعف در 
 دکوراسیون شــهری کل کشور و کالنشهرها 

وجود دارد.

فرهنگ و هنر
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه 

این جشنواره عنوان کرد
  شرکت 1/3 میلیون نفر

در جشنواره کتابخوانی رضوی
اختتامیه  مراسم  قدس: 
نــهمـــین جشـــنواره 
کتابخوانی رضوی با حضور 
مسئوالن وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در مجتمع 
آفتاب والیت مشهد برگزار 
شــد. محســن جوادی، 

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در این مراسم 
گفــت: هدف اصلی ما ترویج کتابخوانی اســت که با روش های 
مختلف ســعی در اجرایی کردن آن داریم. اینکه از ســال 95 تا 
98 آمار شرکت کنندگانمان در این مراسم حدود سه برابر شده 
است، جای افتخار دارد. او ادامه داد: نکته دیگر در بحث ترویج این 
است که چه کتابی را باید ترویج دهیم و با توجه به گروه سنی و 

شخصیت فرد، او را به سمت کتابخوانی هدایت کنیم.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: ما در 
این جشنواره اســتقبال کردیم از حضور عزیزانی که به دالیل و 
معلولیت های مختلف توانایی کتاب خواندن ندارند و تعداد قابل 
توجهی از کتاب های خاص را برای این عزیزان به چاپ رساندیم. 
این جشنواره در نهمین دوره خود میزبان یک میلیون و۳60هزار 
نفر شرکت کننده در سه رده سنی خردسال، نوجوان و بزرگسال 
بود. در پایان مراسم از برگزیدگان جشنواره و کتابداران برتر کشور 
قدردانی شــد. در ادامه این مراســم دبیرکل نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور، جشنواره کتابخوانی رضوی با بیان اینکه فرصتی 
برای مطالعه کتاب و افزایش معرفت ماست، گفت: کتاب یکی از 
بهترین راه های عمل کردن به معارفی است که ائمه اطهار)ع( در 
اختیار ما قرار داده اند. علیرضا مختارپور افزود: گســترش فضای 
مجازی و آسیب هایی که در این فضا وجود دارد؛ با عمل به معارف 

اهل بیت )ع( می توان از این آسیب ها مصون ماند.

 jتولید کتاب فاخر در زمینه امام رضا   
باید افزایش یابد

در ادامه این مراسم مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( نیز 
جشنواره کتابخوانی امام رضا)ع( را یک اقدام پایه دانست و گفت: 
جشنواره کتابخوانی رضوی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مورد قدردانی قرار گرفت و توانست مخاطبانی بیش از یک میلیون 

و ۳00 هزار نفر را به خود جذب کند.
وی با بیان اینکه جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از برنامه های 
کامل و جامعی است که برای قشرهای مختلف در گستره ایران 
در نظر گرفته شده، اضافه کرد: امیدواریم با کمک فضای مجازی 
بتوانیم جشــنواره کتابخوانی رضوی را در خارج از کشــور نیز 
گســترش دهیم. در ادامه این مراسم از پدر شهید مدافع حرم، 
شهید جواد محمدی مفرد قدردانی شد. در این برنامه، برگزیدگان 
کودک و نوجوان نهمین دوره جشــنواره کتابخوانی رضوی در 
حوزه های نقاشــی کودک )4 تا 12 ســال(، پویش کودک )4 تا 
12 سال(، نقاشی نوجوان )1۳ تا 17 سال( و پویش نوجوان )1۳ 
تا 17 سال( معرفی شدند. همچنین کتابداران مشارکت کننده در 
جشنواره در سه بخش کتابدار فردی، خانوادگی کتابدار و بخش 
چهارگزینه ای خانوادگی تقدیر شدند. شرکت کنندگان بزرگسال 
نیز در این جشــنواره شامل 10 نفر در بخش پویش، 10 نفر در 
بخش چهارگزینــه ای و 10 نفر در بخش معرفی متنی کتاب و 

همچنین 10 برگزیده نوجوان در بخش چهارگزینه ای بودند.

  برگزاری مسابقات دوچرخه سواری
 در فریمان 

قدس: مسابقات دوچرخه 
حذفــی  دور  ســواری 
رضوی  خراسان  قهرمانی 
در دو رده ســنی جوانان 
و بزرگســاالن دیــروز به 
میزبانی شهرستان فریمان 
برگزار شد و نفرات برتر هر 
رده مشخص شدند. رئیس اداره ورزش و جوانان فریمان گفت: در 
این دوره از مسابقات 25 دوچرخه سوار در مسیر بولوار خلیج فارس 
فریمان با هم به رقابت پرداختند. اکبر صیامی افزود: در پایان عماد 
محمدی، محمدمبین ضرابی و علی پیرمرادیان سکوی اول تا سوم 
را از آن خود کردند و در رده بزرگســاالن نیز کمال راضی، علی 

رمضان زاده و کیوان رکانی اول تا سوم شدند.

  برد قاطع بانوان فوتبالیست خراسانی 
در نخستین گام

ایسنا: تیم فوتسال هیئت 
فوتبال خراســان رضوی، 
هفته نخست لیگ برتر را 

با برد پشت سر گذاشت.
هفته نخســت لیگ برتر 
فوتسال بانوان پس از یک 
هفته تأخیر، روز گذشته با 
حضور 14 تیم آغاز شد. تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی، تنها 
نماینده این استان در رقابت های لیگ برتر، در نخستین بازی خود 
میهمان پویندگان صنعت فجر شیراز بود و در پایان موفق شد با 

نتیجه پرگل 6 بر صفر، حریف خود را شکست دهد.
گل های این تیم را سارا شــیربیگی)2گل(، طناز آرمات)2گل(، 
نسیمه غالمی و محدثه محمدی به ثمر رساندند. فاطمه شریف، 

سرمربی تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی در لیگ برتر است.

مربی خراسانی تیم ملی:
      برای طالی جهانی کشتی آلیش می جنگیم

قدس: مربی خراسانی تیم 
ملی کشتی آلیش گفت: 
ما قهرمان آســیا و نایب 
هســتیم  جهان  قهرمان 
و ســعی خواهیم کرد در 
مســابقات پیش رو مدال 
طــالی جهــان را از آن 
خود کنیم. آنا براتی در خصوص اردوی های تیم ملی اظهار کرد: 
اردوی های تیم ملی کشتی آلیش بانوان برای اعزام به مسابقات 
جهانی ترکیه در مهرماه در حال برگزاری اســت که اردوی اخیر 

این تیم از 1۳ تا 21 مرداد در تهران برپا شد.
وی افزود: این اردو با ســطح کیفی باالیی برگزار شــد و چهار 
کشتی گیر از خراســان رضوی در آن حضور داشتند که پس از 

مازندران بیشترین کشتی گیر از خراسان بود.
مربی خراسانی تیم ملی کشــتی آلیش ادامه داد: مهیا اکبری، 
شیال توالیی، سارا آقایی و رقیه محمودآبادی از خراسان رضوی 
در این اردو آمادگی حضور داشتند. وی با بیان اینکه سطح کیفی 
ورزشکاران نسبت به سال گذشته بهتر شده است، عنوان کرد: ما 
قهرمان آسیا و نایب قهرمان جهان هستیم و سعی خواهیم کرد در 

مسابقات پیش رو مدال طال جهان را از آن خود کنیم.

مدیر فنی این تیم:
   تیم سربداران هفته های آینده 

نتایج بهتری کسب می کند
ایســنا: مدیر فنی تیم 
هندبال ســربداران گفت: 
بازی نخست از حساسیت 
باالیی برخوردار بود و تیم 
ما در نیمه اول انســجام 
خوبی نداشت، اما در ادامه 

بازی قوی تر ظاهر شدیم.
قاسم شعبانپور پس از شکست تیمش برابر نیروی زمینی عنوان 
کرد: هندبال ســربداران در نیمه اول بد ظاهر شــد، اما در ادامه 
انســجام و هماهنگی بازیکنان بیشتر شد و اختالف امتیازها به 
حداقل رسید. سربداران تیمی بومی و جوان است که در هفته های 
آینده نتایج بهتری کسب می کند. سرمربی تیم هندبال نیروی 
زمینی کازرون گفت: تیم ما برای قهرمانی بسته شده و پیروزی در 
دیدار نخست آن هم در برابر تیم سربداران برای ما مهم و حیاتی 
بود. امین رهسپار ادامه داد: بازیکنانم نمایش خوبی داشتند و با 

انسجام تیمی و اجرای تاکتیک های الزم پیروز این دیدار شدیم.

نیکوکاری
همزمان با هفته مشارکت های اجتماعی 

  تفاهم نامه ساخت پروژه تکمیلی 
بیمارستان طالقانی امضا شد

پروین محمدی:همزمان 
بــا هفته مشــارکت های 
اجتماعی )۳0-22 مرداد( 
تفاهم نامه ســاخت پروژه 
بیمارســتان  تکمیلــی 
خیــر  بیــن  طالقانــی 
نیک اندیش حاج حســن 

مالیی و دکتر وجدانی، رئیس بیمارستان طالقانی به امضا رسید.
با اجرای این پروژه خیرساز دسترسی جمعیتی بیش از 5 میلیون 

نفر زیر پوشش بیمارستان طالقانی میسر خواهد شد.
حاج حسن مالیی خیر نیک اندیش در گفت و گو با خبرنگار ما به 
انگیزه مشارکت خود اشاره کرد و گفت: ابتدا به پیشنهاد مهندس 
محمدرضا نصراهلل زاده، مدیرعامل شورای مشارکت های بیمارستان 
طالقانی با نیت پرداخت 10 میلیارد ریال کمک هزینه ساخت و 
تجهیز بخش دیالیز این مرکز درمانی مشارکت خود را در حوزه 
ســالمت اعالم و پس از مشاهده کمبود ها و نیاز مبرم مراجعان 
این بیمارستان به بخش ها و تخصص های مختلف برای دریافت 
خدمات درمانی الزم و به یادبود پدر و مادر مرحومم، 40 میلیارد 
ریال هزینه مورد نیاز ساخت بخش های تکمیلی این بیمارستان را 
تقبل کردم. به اعتقاد این نیکوکار مشهدی امروز تأمین نیازهای 
مردمی در حوزه ســالمت به ویژه مناطق محروم و کم برخوردار 
وظیفه تمام کسانی است که تمکن مالی دارند و می توانند با اهدای 
بخشی از دارایی خود درد و رنج بیماران را کاهش دهند. مالیی 
خاطرنشان کرد: ساختمان مکمل بیمارستان طالقانی با زیربنای 
۳ هزار و 100 مترمربع در چهار طبقه شامل بخش های ضروری 
برای مصدومان و ساکنان این منطقه پرجمعیت است و در صورت 
همکاری سازمان های مربوط در تسریع امور اداری و اجرایی، ظرف 

دو تا سه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه به لحاظ اعتباری و پرداخت هزینه های اجرای 
این پروژه هیچ مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: در صورت ساخت 
پــروژه چهار طبقه تکمیلی طالقانی با بخش های تروما، داخلی، 
قلب، آی ســی یو، آنژیو گرافی و توسعه اورژانس عالوه بر اینکه 
جمعیت زیادی از ساکنان منطقه، کارخانه های شهرک صنعتی 
و مســافران و زائرانی که از این مسیر به مشهد می آیند به ویژه 
مصدومان، خدمات درمانی تخصصی مورد نیاز را دریافت خواهند 
کرد، بار درمانی بیمارستان های دیگر نیز در داخل شهر کاهش 
خواهد یافت و به حوزه سالمت استان کمک شایانی خواهد کرد.

نیکوکار مشهدی یادآور شد: یک سال پیش همزمان با عید سعید 
غدیر همکاری خود را با شورای مشارکت های بیمارستان طالقانی 
آغاز کرده و کلنگ ساختمان تکمیلی این بیمارستان به زمین زده 

شد که تا امروز 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی اظهــار امیدواری کرد بــا اتمام این پــروژه، 100 تخت به 
تخت های این بیمارستان اضافه شود و بیماران از رفاه بیشتری 

برخوردار باشند.
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مشهد از قدیم تا 
به حال طراحان 

گرافیک توانا و 
شناخته شده ای 

دارداما متأسفانه 
از ظرفیت بالقوه 

هنرمندان استفاده 
نمی شود

بــرش

مشارکت 6 میلیارد ریالی یک شرکت 
در ساخت فضای آموزشی

کسب مقام اول خبرنگار قدس در 
نخستین جشنواره سالمت و رسانه

قدس:  شــرکت زرینه گامان جاده ابریشم با پرداخت 6 
میلیارد ریال در ســاخت یک باب دبیرستان در منطقه 

تبادکان مشهد مشارکت می کند. 
در اقدام خداپســندانه ای، این شرکت متعهد شد مبلغ 6 
میلیارد ریال از هزینه ســاخت یک باب دبیرستان دوره 
اول در روستای گرجی منطقه تبادکان مشهد را پرداخت 
نماید. این پروژه با سه کالس درس، در زمینی به مساحت 
هزار و ۳00 مترمربع بنا خواهد شد و مجموعاً 7 میلیارد و 
500 میلیون ریال هزینه دارد که مبلغ یک میلیارد و 500 
میلیون آن نیز از محل اعتبارات اداره کل نوسازی، توسعه 

و تجهیز مدارس استان پرداخت خواهد شد. 
این پروژه با نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان ساخته 

و در اختیار آموزش و پرورش تبادکان قرار خواهد گرفت.

 افتتاح پنج مرکز علمی کاربردی
 در خراسان رضوی

ایســنا: پنــج مرکــز آمــوزش علمــی کاربردی 
جدیــد در مراســمی بــا حضــور رئیس دانشــگاه 
 جامــع علمی کاربردی کشــور در خراســان رضوی 
افتتاح شد. دکتر مرتضی تشکری در این آیین گفت: 
 یکی از این مراکز در حوزه گردشگری متعلق به هتل 
قصــر طالیی و مرکــز دیگــر در حــوزه زعفران و 
 گیاهان دارویی متعلق به شــرکت زعفران سحرخیز 

است.
وی ادامــه داد: دو مرکز هــم در زمینه فعالیت های 
مربوط به بهزیســتی کار خود را آغــاز می کنند که 
 یکی از آن ها در گناباد و دیگری در مشــهد اســت. 
مرکز علمی کاربردی دیگر هم تربیت بدنی آســتان 

قدس رضوی است.

بجنورد - خبرنگار قدس: ســمانه محمدزاده ثانی، 
خبرنگار قدس در نخستین جشنواره سالمت و رسانه 

خراسان شمالی مقام اول در بخش خبر را کسب کرد.
نخستین جشنواره ســالمت و رسانه خراسان شمالی 
در رشــته های عکس، خبر، گــزارش، مصاحبه و تیتر 
برگزار شد. در این جشنواره تمام روزنامه نگاران شاغل 
و آزاد خراسان شمالی که در مطبوعات غیر سراسری 
)منطقه ای، اســتانی یا محلی(، نمایندگی نشــریات 
سراسری یا خبرگزار ی ها و همچنین پایگاه های خبری 
و شــبکه های رســانه ای دارای مجوز استان فعالیت 

می کنند، شرکت کردند.
در این جشنواره از 169 اثر، 21 اثر حائز رتبه های اول تا 

سوم در هر بخش شدند.
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در ســفر مســکو بــه کارتــان مي آید- 
 فدراسیون بین المللي کشتي- صفت سرو 
دهــان  شمشــیر-  یکپارچــه-   .10
11.کبــک  چوپــان  ســاز  عــرب- 

خوشــبخت تر  خیــال-  و  حــدس   مشــهور- 
نوعــي  گرفته شــده-  وام  چهــارم-  نــت   .12
یــار  1۳. گردنکشــي-  هواپیمــاي مســافربري 
»ژولیــت«- رتبــه نظامــي 14. عنصــري پرتوزا 
 در جــدول تناوبــي- محبــس- مــاه میــالدي 

15. خوراکي از بادمجان- جایگزین شونده

  افقی

  عمودی
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